
Zápis z valné hromady č. 1/2023  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     28.2.2023 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:  9:00 hod. OÚ Vlkoš 

Ověřovatelé zápisu:     Radim Konečný, Mgr. Lukáš Plachý Dis. 

 
Zapisovatel:      Ing. Profotová Kamila 

Počet přítomných členů s právem hlasovat: 5 –  Mgr. Lukáš Plachý Dis, Radek Šeďa 
Dis., Ing. Pavel Nenička Dis., Ing. Věra 
Šťastná, Radim Konečný 

Další zástupci:     Milan Sluka 

Omluveni:  0 

 
Hosté:        Ing. František Novák 
 
Předseda svazku Ing. Pavel Nenička, Dis. zahájil jednání valné hromady v 9:00. Předseda 
konstatoval, že je přítomno 5 členů s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada 
usnášeníschopná. 
 
1  Určení  ověřovatelů  zápisu 
 
Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu – Radima Konečného a Mgr. Lukáše 
Plachého Dis.. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Radima Konečného a Mgr. 
Lukáše Plachého Dis.  
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 1/2023/VH1 bylo schváleno. 

 
2  Schválení  programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
valné hromady. K programu nebyly připomínky, předsedající dal o předloženém návrhu 
programu hlasovat.  

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje následující program zasedání 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) 

2. Schválení programu 



3. Schválení přílohy č. 1 Smlouvy č. T 141/2014 - Ekor  

4. Schválení Smlouvy o společném zadávání – sběrný dvůr Vlkoš 

5. Schválení výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce – sběrný 

dvůr Vlkoš 

6. Schválení Smlouvy o příkazu – zadávací dokumentace ulice Nová 

7. Schválení výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce – ulice 

Nová Vlkoš 

8. Představení studie proveditelnosti rozšíření kapacity  ČOV Milotice 

9. Informace k provozu ČOV Milotice 

10. Různé 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program valné hromady  
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
                                  Usnesení č. 2/2023/VH1 bylo schváleno        
 
 
3  Schválení  Pří lohy č.  1  smlouvy č.  T141/2014 -  Ekor 

Přítomní dostali Přílohu č. 1 smlouvy č. T 141/2014 – Ekor s předstihem a měli možnost se k ní 
vyjádřit. Jedná se o dohodu mezi společností EKOR, s.r.o a Svazkem obcí o sjednání smluvní 
ceny za odstranění odpadu skládkování v souladu s příslušným ustanovením platného zákona o 
odpadech zaplatit poplatek za ukládání odpadu na skládku v roce 2023. K návrhu nebyly 
připomínky, předsedající dal hlasovat o Příloze č. 1 smlouvy o dílo č. T 141/2014 je přílohou 
č. 2.  
 

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje Pří lohu č.  1  smlouvy 
 č .  T141/2014 

 

 Výsledek hlasování: pro 5 proti 0  zdržel se 0  

                                     Usnesení č. 3/2023/VH1 bylo schváleno        
 
 
4  Schválení  Smlouvy o společném zadávání  –  sběrný dvůr Vlkoš 

Přítomní dostali návrh Smlouvy o společném zadávání s předstihem a měli možnost se k ní 
vyjádřit. Účelem smlouvy je společný postup Obce Vlkoš a Svazku obcí při zadávání veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Sběrný dvůr odpadů Vlkoš“. K návrhu nebyly 
připomínky, předsedající dal hlasovat. Návrh Smlouvy o společném zadávání je přílohou č. 3  
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o společném zadávání 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 4/2023/VH1 bylo schváleno     



 
5  Schválení  Výzvy k podání  nabídek vč.  zadávací  dokumentace  

k veřejné zakázce –  sběrný dvůr Vlkoš  

Přítomní dostali návrh Výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
na svěrný dvůr Vlkoš s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná se o společné zadávání 
Obce Vlkoš a Svazku obcí s firmou PMCS s.r.o. na výběr dodavatele na Sběrný dvůr Vlkoš. 
K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat.  Návrh Výzvy je přílohou č.4. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Výzvu k podání nabídek vč. zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce 
 
Výsledek hlasování:  pro 5  proti 0  zdržel se 0  

        Usnesení č. 5/2023/VH1 bylo schváleno 
 

 
6  Schválení  Smlouvy o příkazu- zadávací  dokumentace ul ice Nová  

Přítomní dostali návrh Smlouvy o příkazu s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. 
Předmětem této smlouvy je obstarání záležitostí bezprostředně souvisejících s administrativním 
zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Předmětem je zadání prací „Zpracování 
projektové dokumentace pro „ulici Nová“ Vlkoš“ mezi Svazkem obcí a firmou GrantPoint, 
s.r.o. Odměna je stanovena ve výši 34.000,-- Kč bez DPH a 41.140,--Kč s DPH. K návrhu 
nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat. Návrh Smlouvy o příkazu je přílohou č. 5. 

 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o příkazu 
 
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  

        Usnesení č. 6/2023/VH1 bylo schváleno 
 
 

 
7  Schválení  Výzvy k podání  nabídek vč.  zadávací  dokumentace k veřejné 

zakázce – ul ice Nová Vlkoš 
 

Přítomní dostali návrh Výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
na ulici Nová Vlkoš s předstihem a měli možnost se k ní vyjádřit. Jedná se zpracování 
projektové dokumentace pro „ulici nová“ Vlkoš mezi Svazkem obcí a firmou GrantPoint, s.r.o.. 
K návrhu nebyly připomínky, předsedající dal hlasovat.  

Návrh Výzvy na ulici nová je přílohou č.6. 
 

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje Výzvu k podání nabídek vč. zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce – ulice nová 
  
Výsledek hlasování: pro 5  proti 0  zdržel se 0  



                                   Usnesení č. 7/2023/VH1 bylo přijato. 
 

8  Představení  studie proveditelnosti  rozšíření  kapacity ČOV Milotice  
 
Přítomní dostali návrh Studie proveditelnosti rozšíření kapacity ČOV Milotice s předstihem a 
měli možnost se k ní vyjádřit. 
Předseda přítomným odprezentoval studii a představil tři možné návrhy na rozšíření kapacity. 
Společně se domluvili, že provedou kontrolní měření na ČOV Milotice v srpnu a dle výsledné 
analýzy přistoupí k řešení rozšíření ČOV Milotice. Návrh studie č. 7. 
 
Návrh na usnesení: Valná hromada bere na vědomí Studii proveditelnosti rozšíření 
kapacity ČOV Milotice 
  
 
 
9  Informace k provozu ČOV 

Předseda přítomné informoval, že jsme  

- Objednali servis tritonů na ČOV 
- Řešíme servis odstředivky na ČOV 
- Zajistili jsme kamery a čištění kanálů v obci Vacenovice – dle jejich žádosti 
-  

 
10  Různé 
 

- Svazek obcí oslovil potenciální dodavatele na rozšíření kanalizace v obci Milotice na 
ulicí Záluží-  stoka AK1. Nabídky přijímáme do 20.3.2023   

-  
 
            Zasedání bylo ukončeno v 10:15 hodin. 
  



Přílohy zápisu: 

1. Prezenční  l i s t ina 

2. Přílohy č. 1 smlouvy č. T141/2014 - Ekor  

3. Smlouva o společném zadávání  

4. Výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce – sběrný  

            dvůr Vlkoš  

5. Smlouvy o příkazu- zadávací dokumentace ulice Nová  

6.   Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce – ulice nová 
 

7.   Studii proveditelnosti rozšíření kapacity ČOV Milotice 

 

Zapsal:  Ing. Kamila Profotová         -------------------------------------- 

    

Ověři l i :   Radim Konečný                           
    

      Mgr. Lukáš Plachý Dis.                    



Výpis usnesení z valné hromady č. 1/2023  
 
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 28. 2. 2023 na OÚ Vlkoš  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2023/VH1    Schválení ověřovatelů zápisu pana Radima Konečného a Mgr. Lukáš  

                        Plachého Dis. 

2/2023/VH1    Schválení programu zasedání 

3/2023/VH1    Schválení Smlouvy o společném zadávání 

4/2023/VH1 Schválení Výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

5/2023/VH1    Schválení Smlouvy o příkazu 

6/2023/VH1    Schválení Výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce  

  – ulice nová 

 
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

 

7/2023/VH1   Studii proveditelnosti rozšíření ČOV Milotice 
 
 
 
 
Zapsal:   Ing. Kamila Profotová       --------------------------------------     
    

Ověři l i   Radim Konečný                 
    

Mgr. Lukáš Plachý Dis.           

 
 


